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Amb motiu de la celebració del 40è aniversari del Carnaval de 
Tarragona, i donat l’estat d’excepcionalitat que vivim tots i totes amb 
motiu de la covid-19, enguany l’Ajuntament vol aprofitar l’ocasió per 
documentar per a la història i difondre per al futur, aquesta festa 
tan important i tan arrelada a la ciutat. 

A continuació us expliquem quines seran les activitats més 
destacades i us detallem la programació completa del Carnaval 
de Tarragona 2021, que se celebrarà del 8 al 16 de febrer amb la 
col·laboració de moltes entitats, associacions carnavalesques  
i professionals del sector.

El més destacat
Carnestoltorium. Material pedagògic del Carnaval de Tarragona 

Ens fa molta il·lusió presentar una carpeta pedagògica enfocada 
als nens i nenes des de P3 fins a 6è de primària. El Carnaval es  
molt viscut dins les escoles, però faltava el material necessari per 
introduir els nens i nenes en la història de la seva ciutat i en el 
perquè de la tradició del Carnestoltes i tota la seqüència ritual, 
tradició que ja tenim tan consolidada pel que fa a les festes majors. 
Així doncs, ara oferim aquestes bases de treball, que estaran també 
a disposició del públic en general. En el document hi trobem un 
repàs dels moments i personatges més emblemàtics del Carnaval 
de Tarragona.
Redacció part pedagògica: Eduard Àlvarez i Yolanda Vallvé 
Dibuixos: Pere Grané 
Maquetació: David Oliete

Concurs d’aparadors amb temàtica carnavalera

La Conselleria de Festes i Comerç de l’Ajuntament, amb el suport de 
la VIA-T i Mercats de Tarragona, presenten el Comerç Festiu: Edició 
Carnaval. Es faran dos concursos en paral·lel: comerços festius amb 
colles i comerços festius sense colles. Cada convocatòria disposarà 
de les mateixes categories, que seran les següents:

- Premi satíric 
- Premi divertit 
- Premi original 
- Premi tarragoní 
- Premi artesanal
Aquests premis seran atorgats per un jurat, però hi haurà també votació popular. 

- Premi millor maquillatge i perruqueria 
- Premi Brilli-brilli 
- Premi gastronòmic 
- Premi coreografia 
- Premi millor vestuari
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Documental: 40 Anys carnaval

Per tal de deixar petjada en la història del nostre Carnaval, calia 
documentar el que ha estat fins ara, el seu estat de salut  i les 
perspectives de futur. Per aquest motiu s’ha encarregat un

documental que s’estrenarà properament i on es podrà veure una 
important recopilació de vídeos i imatges antigues, gràcies  a la 
col·laboració de l’Arxiu municipal i testimonis privats, així com 
una sèrie d’entrevistes fetes a diferents protagonistes del Carnaval 
tarragoní, que ens explicaran la història i els canvis que ha 
experimentat en aquests quaranta anys i, així mateix, com ha sabut 
mantenir la convivència entre la part més satírica i la de lluïment.

En definitiva, és un recull d’experiències 
d’aquests anys que dona protagonisme a 
totes aquelles persones i entitats que han 
fet que el Carnaval de Tarragona sigui un 
dels més ben considerats de Catalunya. 
Es divideix en nou capítols: Ninots; 
Vella Quaresma; Vetlla, Enterrament i 
Testament; Sàtira; Carnaval Gastronòmic; 
Seqüència Ritual; Rues, i Disfressa d’Or. 

El documental s’estrenarà al Teatre Tarragona el divendres 12 
de febrer en una projecció especial només per als entrevistats i 
principals comparses de la ciutat, però es podrà veure per TAC12 
el dissabte 13 a les 21 h, així com al Youtube de l’Ajuntament de 
manera permanent. 
Guió i presentació: Carles Cortés 
Gravació: Morris produccions  
Coordinació: Jordi Vinyoles

BSO del Carnaval de Tarragona 

Tot gran esdeveniment té un himne, i el nostre Carnaval no podia 
ser menys. El grup Mr. Jäck, compost per Carles Carrasco, Marc 
Naranjo, Joan Fàbregas i Kasper Alexander Moller, ha creat la 
cançó “Compàs emmascarat”, dedicada a totes aquelles persones 
que any rere any tiren endavant el Carnaval de la ciutat.
Lletra: Carles Carrasco  
Música: Carles Carrasco, Marc Naranjo, Joan Fàbregas i Kasper Alexander Moller

La vella Quaresma

Quan finalitza el Carnaval ens arriba aquest personatge, que 
setmana rere setmana ens acompanyarà fins a Setmana Santa. 
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Enguany, i donades les circumstàncies, podreu seguir aquest 
espectacle per les xarxes socials. Estigueu atents cada dissabte i 
veureu com representants del comerç de proximitat i les comparses 
l’aniran tallant cama per cama fins a arribar a Setmana Santa.

Totes les activitats
Dissabte, 6 de febrer

13.30 h. Casal Popular Sageta 
de Foc. Carrer la Nau, 11.  
Xarronada per emportar.  
Veniu a buscar un plat d’aquest 
menjar tan característic del 
Carnaval de Tarragona per 
menjar a casa. Xarronada + 
postre; xarronada vegetariana 
+ postre. (Recordeu portar 
carmanyola i algun complement 
carnavalero.) 

Preu: sòcies, 6 €; no sòcies, 8 €. Cal reservar tiquet a activitatssagetadefoc@gmail.com.

Dimecres, 10 de febrer 

8.30 h. Mercat Central i Mercat de Torreforta. 
Concurs de dibuix per a infants de 5 a 12 anys. 
Què haureu de dibuixar? Els aliments o les receptes de la 
temporada carnavalera: la coca de llardons i els aliments fets 
amb ous i carn de porc, com la botifarra d’ou i la truita, són els 
plats estrella del Dijous Gras. El Dimecres de Cendra les sardines  i 
les arengades són les grans protagonistes. Les verdures, totes les 
receptes amb bacallà i els bunyols de vent són els menjars típics 
de la Quaresma. Aconsegueix la teva làmina a les xarxes socials de 
Mercats de Tarragona i entrega-la a la consigna del Mercat Central 
de Tarragona o al Mercat Municipal de Torreforta (Bar Marisol) 
abans del dilluns 15 de febrer. Per a més informació i les bases del 
concurs, consulta les xarxes socials dels mercats.
Organització: Mercat Municipal de Torreforta, Mercat Central de Tarragona  
i Mercats de Tarragona 
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Dijous, 11 de febrer

10 h. Mercat de Torreforta.  
Repartiment de botifarra d’ou.  
El Gremi de Cansaladers i Xarcuters de 
les comarques de Tarragona i Mercats 
de Tarragona us oferiran aquesta 
menja tan típica del nostre Carnaval. 
Fins a exhaurir existències o, en cas 
que no, fins a les 14 h!

Organització: Mercats de Tarragona

11 h. Plaça Corsini, exterior Mercat Central.  
Repartiment de botifarra d’ou i coca  
de llardons per emportar.  
El Gremi de Cansaladers i Xarcuters de 
les comarques de Tarragona i Mercats 
de Tarragona us oferiran aquesta menja 
tan típica del nostre Carnaval. Al mateix 
temps la Colla La Bóta, entitat que 
sempre ens ofereix aquest esmorzar tan 
popular, us proposa enguany que amb el 
mòdic preu d’1 € us emporteu l’esmorzar/ 
berenar a casa.
Fins a exhaurir existències o, en cas que no, fins a les 18 h!  
Organització: Mercats de Tarragona

Divendres, 12 de febrer 

8.30 h.  
Concurs: Comerços Festius: Edició Carnaval.  
Als comerços de proximitat la Conselleria de Festes i Comerç de 
l’Ajuntament, amb el suport de la VIA-T i Mercats de Tarragona, ha 
organitzat un concurs: Comerços Festius: Edició Carnaval.

Comerços i colles de la ciutat ens faran viure un cap de setmana 
diferent. Hi ha en joc les següents categories: Premi satíric, Premi 
divertit, Premi original, Premi tarragoní, Premi artesanal, Premi 
millor vestuari, Premi millor maquillatge i perruqueria, Premi Brilli- 
brilli, Premi gastronòmic i Premi coreografia. Consulta les bases i el 
full d’inscripció si ets comparsa i/o establiment al web de festes i/o 
comerç. I si vols saber qui hi participa, consulta les xarxes socials de 
@tarragonacomerç.

19.30 h. Teatre Tarragona.  
Presentació documental 40 anys del Carnaval. 
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20 h. Sala Trono. Carrer Armanyà, 11.  
Laberint Striptease, Cia. G Alonso.  
Cabaret inspirat en l’obra Strip-tease i teatre irregular i els poemes 
visuals de Joan Brossa. Dansa, teatre, acrobàcia, música, cant, 
playback, transformisme, striptease... Art parateatral? Senyores i 
senyors, passin, seguin i gaudeixin (o no) del nostre cabaret, juguin 
amb nosaltres a canviar 
l’òptica de visió, a despullar 
la realitat, a transvestir-la per 
veure-hi clar. Però, sigui com 
sigui, permetin demanar-
los un favor: no se’n vagin 
igual que han entrat, perquè 
com sempre deia Brossa, 
que també sempre deia 
Fregoli: “l’art és vida, i la vida, 
transformació.”
Preu: 16 € entrada general / 12 € amics de la Sala Trono / 5 € menors de 30 anys. 
Organització: Sala Trono

Dissabte, 13 de febrer

12 h. 
Concurs infantil de disfresses. 
Enguany la pandèmia no ens permet celebrar el nostre concurs de 
disfresses al Cós del Bou, però no hi renunciem, i per aquest motiu 
farem un concurs virtual. Disfressa’t i penja la teva fotografia amb el 
hashtag #JoveStoltes21 entre el 5 i el 12 de febrer de 2021 per intentar 
guanyar el premi en les diferents categories: disfressa infantil, 
disfressa familiar, disfressa infantil més original i premi per votació 
popular. Els guanyadors s’anunciaran a l’inici del vermut virtual.

12 h.  
Vermut virtual. 
El tradicional vermut que omple any rere any el Cós del Bou es 
trasllada enguany al món virtual. A partir del migdia podrem 
gaudir de grans èxits musicals de la mà de Pd Peting. Durant

tres hores podreu gaudir de la millor música i participar en el 
concurs de disfresses. Disfressa’t i penja la teva fotografia amb el 
hashtag #JoveStoltes21 mentre duri el vermut per intentar guanyar 
el premi en les diferents categories: millor disfressa i millor disfressa 
en grup (seguint sempre les mesures covid-19).
Organització: Colla Jove Xiquets de Tarragona
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20 h. Sala Trono. Carrer Armanyà, 11.  
Laberint Striptease, Cia. G Alonso.  
Cabaret inspirat en l’obra Strip-tease i teatre irregular i els poemes 
visuals de Joan Brossa. Dansa, teatre, acrobàcia, música, cant, 
playback, transformisme, striptease... Art parateatral? Senyores i 
senyors, passin, seguin i gaudeixin (o no) del nostre cabaret, juguin 
amb nosaltres a canviar l’òptica de visió, a despullar la realitat, 
a transvestir-la per veure-hi clar. Però, sigui com sigui, permetin 
demanar-los un favor: no se’n vagin igual que han entrat, perquè 
com sempre deia Brossa, que també sempre deia Fregoli: “l’art és 
vida, i la vida, transformació.”
Preu: 16 € entrada general / 12 € amics de la Sala Trono / 5 € menors de 30 anys 
Organització: Sala Trono

21 h. TAC12 i a les xarxes socials municipals (www.youtube.com/
tgncultura).  
Documental: 40 anys del Carnaval.

Diumenge, 14 de febrer 

20 h.  
Inici de les votacions populars per part de la ciutadania.  
Vota fins dimarts a les 15 h quin és el teu comerç festiu single i 
comparser més festiu. 

Totes les activitats estan organitzades tenint en compte els plans 
previstos dins el Procicat. Amb tot, tinguem-hi cura amb mans, 
distància i mascareta. Tot i ser un Carnaval estrany, fem-lo proper 
entre tots!

A partir del 17 de febrer

Refugi 1 del Moll de Costa.  
Exposició: 40 anys de Carnaval. 
Comptarà amb l’exhibició de vestits, guardons, cartells i imatges que 
han quedat per al record.
Del dimecres 17 de febrer al diumenge 28 de març,  
Horari: de 10 a 13 h i de 16 a 19 h, i diumenge de 9 a 15h 
Hi col·labora: Port de Tarragona
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